
Oeverzwaluwen

SDS

W E E K J O U R N A A L

V O E T B A L N E D E R L A N D

S D S

P r o g r a m m a  1 1 - 1 1

QVC BCV-

ONT Buitenpost-

Fean '58 't Broekster Boys-

Be Quick Dokkum Heerenveense Boys-

Blauw Wit '34 Wykels Hallum-

Oeverzwaluwen SDS-

P r o g r a m m a  1 8 - 1 1

Broekster Boys Be Quick Dokkum-

Wykels Hallum Oeverzwaluwen-

Buitenpost Blauw Wit '34-

BCV ONT-

SDS Fean '58 't-

Heerenveense Boys QVC-

Wed W G V Pnt v t

R a n g l i j s t

Periode
BCV  9  5  3  1  18  19  12- 1 PK 1

SDS  9  5  2  2  17  15  11- 2

Heerenveense Boys  9  5  1  3  16  19  12- 3

Fean '58 't  9  5  1  3  16  18  11- 4

Blauw Wit '34  9  5  0  4  15  14  12- 5

ONT  9  4  2  3  14  20  15- 6

Broekster Boys  9  3  3  3  12  14  15- 7

Be Quick Dokkum  9  3  2  4  11  8  10- 8

Buitenpost  9  2  3  4  9  15  20- 9

Wykels Hallum  9  2  2  5  8  18  21- 10

Oeverzwaluwen  9  2  2  5  8  9  19- 11

QVC  9  2  1  6  7  12  23- 12

http://www.erma.biz
http://www.vakantiekamers.nl/
http://www.warmingupshirt.nl/


Voetbalnederland Weekjournaal woensdag 8 november 2006

U i t s l a g e n

4-november

Broekster Boys - Oeverzwaluwen 2  0

Sjoerd Westra

Raymond Mulder

Be Quick Dokkum - Fean '58 't 1  0

Gosse Groen

BCV - Heerenveense Boys 1  2

Jan Visser Anne Baas

Roelof van der Glas

Buitenpost - QVC 6  1

Ronnes Bloembergen

Ronnes Bloembergen

Jornt Halma

Alex van der Galiën

Ronnes Bloembergen

Walter Bakker

Leo Pruis

Wykels Hallum - ONT 4  1

Pieter Dijkstra

Mike Reitsma

Siemen van der Woude

Jurjen Bosch

Jeroen van Wijk

SDS - Blauw Wit '34 2  0

Tsjalling Sikma

Hendrik de Jong
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T o p s c o r e r l i j s t  K l a s s e  2 K
 10Lammert van Houten Fean '58 't 1

 10Jan  Visser BCV 2

 7Tsjalling  Sikma SDS 3

 7Andre  Polet Wykels Hallum 4

 6Patrick  Veltman Blauw Wit '34 5

 6Anne  Baas Heerenveense Boys 6

 5Roelof van der Glas Heerenveense Boys 7

 5Max  Houttuin Blauw Wit '34 8

 5Leo  Pruis QVC 9

 4Bart van der Veer Oeverzwaluwen 10

 4Ronnes  Bloembergen Buitenpost 11

 4Dirk-Yde  Sjaarda SDS 12

 4Alex van der Galiën Buitenpost 13

 4Ferdinand  Bijma Heerenveense Boys 14

 4Sjoerd  Westra Broekster Boys 15

 3Wolter Jan  Boonstra ONT 16

 3Sietse Jaap  Jansma ONT 17

 3René van Dam QVC 18

 3Minno van der Werff Fean '58 't 19

 3Raymond  Mulder Broekster Boys 20

 3Mario  Dekker ONT 21

 3Siemen van der Woude Wykels Hallum 22

 2Marc  Frankena Wykels Hallum 23

 2Hannes de Boer BCV 24

 2Wiebe de Roos Wykels Hallum 25

 2Douwe van der Bij Fean '58 't 26

 2Albert  Riemersma Fean '58 't 27

 2Martin  Ernst Broekster Boys 28

 2Popke  Jansma ONT 29

 2Peter  Folkertsma Blauw Wit '34 30

 2Leo  Wijnsma Oeverzwaluwen 31

 2Steven  Kooistra ONT 32

 2Gert Jan  Tolsma ONT 33

 2Jelmer  Visser Broekster Boys 34

 2Thomas  Reitsma Be Quick Dokkum 35

 2Geert  Bouma QVC 36

 2Erwin  Plantinga BCV 37

 2Walter  Bakker Buitenpost 38

 2Hendrik Beert  Zijlstra Broekster Boys 39

 2Jurjen  Bosch Wykels Hallum 40

 2Hiddo  Wijma BCV 41

 2Bertus  Mientjes ONT 42

 1Said  Basha Salah BCV 43

 1Roelof de Jong Heerenveense Boys 44

 1Christiaan  Rispens Buitenpost 45

 1Pieter  Dijkstra Wykels Hallum 46

 1Mike  Reitsma Wykels Hallum 47

 1Stefan  Efde Blauw Wit '34 48

 1Gelke  Talsma Oeverzwaluwen 49

 1Freek  Fransen Blauw Wit '34 50
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Wedstrijdverslagen afgelopen week uit deze klasse

Onderstaande wedstrijdverslagen zijn de afgelopen week op www.voetbalnederland geplaatst.

- -ONT BCV  0  0

Door: ONT

- -Be Quick Dokkum Fean '58 't  1  0

Slotfase tegen Be Quick funest na uitstekende eerste helft

’t Fean ’58 weigert te winnen in Dokkum

DOKKUM – Een ware belegering, veel kansen, paal en lat en na afloop een 1-0 nederlaag tegen Be Quick Dokkum. Het bekende cliché werd voor de 

rust al door de Feanster fans uit de kast gehaald. Als je weigert te scoren valt het doelpunt vanzelf aan de andere kant. En aldus geschiedde vlak voor 

het eindsignaal van de prima leidende mevrouw De Jong uit Wormer (N.H.).

’t Fean ’58 begon zaterdag de wedstrijd in Dokkum zoals het ook vorige week speelde tegen Heerenveense Boys namelijk uitstekend. Met fraai 

positiespel werd de thuisclub vanaf het beginsignaal van de mat gespeeld. De blauwhemden konden het zich zelfs permitteren om laatste man Sjoerd 

Jager veelvuldig mee naar voren te sturen. Dezelfde Jager was na ruim tien minuten spelen dichtbij de toen al dikverdiende openingstreffer voor de 

Feansters. Op aangeven van de beste man van het veld Douwe van der Bij spatte het fantastische schot van Jager buiten het bereik van doelman 

Eelke Kooistra uiteen op de paal. Uit de enige Be Quick-counter in deze fase ontstond trouwens een kans die voor hetzelfde geld een voorsprong had 

betekent voor de thuisclub. De gevaarlijke spits Tony Vrieswijk miste echter voor Marten van Esch. Voor Be Quick Dokkum werd het hierna vrouwen 

en kinderen eerst. De ene na de andere vloeiende aanval rolde richting het thuisclubdoel, maar de meest fraaie mogelijkheden stierven in schoonheid 

en dus niet achter doelman Kooistra. De doelman, paal en lat en heel veel pech zorgden voor een dubbelblanke ruststand. In de tweede helft gooide 

de thuisclub ietwat schroom van zich af, maar de beste mogelijkheden bleven voor de gasten. Weer de lat en de doelman bleken een te grote sta in 

de weg. Ook de jeugdige stand-in voor de geblesseerde Albert Riemersma, Willem van Kammen junior kreeg nog een mooie kans om van zich te 

doen laten spreken, maar de bal wilde er niet in. Wat door vele supporters van `t Fean ’58 al werd gevreesd geschiedde vijf minuten voor afloop. 

Gosse Groen rondde een voorzet van Thomas Reitsma koelbloedig af en dus waren de druiven heel erg zuur voor de blauwhemden. Ook de 

ingevallen Albert Riemersma kon geen verandering meer te weeg brengen in zijn voorlopig laatste wedstrijd voor de spits. Riemersma vertrekt 

volgende week voor vier maanden naar Afghanistan en zal node worden gemist.

Door: Fean '58 't

- -SDS Blauw Wit '34  2  0

SDS as kollektyf foarbij Blauw Wit

It wie sneon op de Skoalleseize yn Easterein in middei mei sentiminten. Positive sentiminten wol te ferstean. Wie it net sa dat Kees Jansen de trainer 

fan Blauw Wit ek 4 jier bij SDS sitten hat. Wie it net sa dat Henk Buning, no bestjoerslid technyske saken bij Blauw Wit ek in prachtige tiid hân hat as 

trainer bij SDS yn de jierren 80? Spilen der net twa soannen  fan dizze Henk Buning bij Blauw Wit?

En wat te sizzen fan Jaap Toering. Dit jier oerkommen fan Blauw Wit, omdat hij dêr net oan de bak kaam.

It talrike publyk ( de boekjes wiene op) hiene in goeie kar dien om nei dizze wedstryd te gean.

It waard in boeiende konfrontaasje. It bal technysk feardige Blauw Wit like de toan wat oan de jaan, mar it gefaar foar de doelen kaam mear bij SDS 

wei. Trije echte kânsen wiene net bestege oan Hendrik de Jong, Robert Sijbesma en Tsjalling Sikma (binnenkant peal en der dôchs net yn)

Oan de oare kant liet Jaap Toering ek sjen dat hij der stiet as it nedich is.

SDS kaam foar it skoft dôchs op 1-0. In fiere traap fan keeper Jaap Toering kaam bij Tsjalling Sikma telâne en hij rommele in ferdigener foarbij en 

skeat de bal behearst de doelman fan Blauw foarbij.

Yn  de lêste  10 minuten foar de tee moast SDS wat fierder werom omdat Blauw Wit wat mear oandrong.

De rêststannen fan de oare wedstriden yn de twadde klasse joegen oan dat it wolris in moaie middei wurde koe foar SDS. Mar dan moast er yn de 

twadde helte hurd wurke wurde om de goeie ploech út Ljouwert te ferslaan.

Dat slagge prima. Jaap Toering slagge der yn om syn doel skjin te hâlden. Dat wie seker syn fertsjinste mar ek trochdat de ferdigening fan SDS de 

saakjes prima foarelkoar hie. Mei kounters besocht SDS der betiden goed út te kommen en it wie logysk dat it in kear goed gean moast. It doelpunt 

kaam lykwols net út in kounter mar út in stilsteande sitewaasje.

Feite de Haan (hij wie krekt yn de ploech kommen) sette fanôf rjochts prima foar en Hendrik de Jong skoarde mei syn holle yn de fierste hoeke.

Blauw Wit besocht it noch wol yn it restearjende healoerke mar de SDS muorre stie goed.

SDS wûn de fierders sportive wedstryd mei 2-0 en dat wie te tankjen oan it kollektyf dat er dizze kear absolút stie.

Mei in twadde plakje op de ranglist, dogge se wer hielendal mei.

Op www.vv-sds.nl is in wiidweidich fotoferslach te sjen fan dizze wedstryd

Aant Hofstra

Door: SDS

- -Buitenpost QVC  6  1

Drie treffers Ronnes Bloembergen

Buitenpost doet goede zaken tegen QVC

Aan de hand van aanvoerder Ronnes Bloembergen boekte Buitenpost afgelopen zaterdag een uiterst belangrijke overwinning. De “verdediger” had 

met drie treffers een belangrijk aandeel in de zege. De  overwinning was gezien het getoonde spel terecht doch geflatteerd, want ook QVC kreeg 

Door: Buitenpost
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beduidend meer mogelijkheden dan de ene treffer welke op het scorebord kwam. Buitenpost boekte met deze overwinning de tweede van het 

seizoen en lijkt het lek weer iets boven water te hebben.

De eerste mogelijkheid in deze wedstrijd was voor de mannen uit Stavoren die al binnen twee minuten mochten aanleggen voor een schot op de 

Buitenposter veste. Doch zonder succes. Hierna nam Buitenpost het initiatief in handen, hetgeen in de volgende zes minuten leidde tot een drietal 

mogelijkheden, welke niet werden benut. In de 8e minuut was het echter wel raak. Ronnes Bloembergen soleerde door de verdediging en liet de 

doelman van QVC kansloos.1-0. Buitenpost bleef aandringen maar moest verdedigend alert blijven. QVC kreeg mede door de ruimtes die werden 

weggegeven en onachtzaamheden in de verdediging ook goede scoringsmogelijkheden maar wistr ze niet te benutten. Voor de toeschouwers 

ontwikkelde zich daardoor een aantrekkelijk schouwspel. In de 28e minuut kwam Buitenpost op 2-0. Een steekpass van Astrid Berisha bracht 

wederom Ronnes Bloembergen in stelling. In eerste instantie werd zijn inzet gepareerd maar via via kwam Bloembergen weer in het bezit van de bal 

en tekende vallend voor de 2-0. QVC probeerde meer druk naar voren te zetten en Buitenpost begon achteruit te voetballen. De mannen uit Stavoren 

werden daardoor een aantal malen gevaarlijk maar doelman van der Meer wist tot twee keer toe met de voet de nul te houden.In de tweede helft 

kwam Walter Bakker voor Astrid Berisha in het veld. De blonde middenvelder gaf direct zijn visitekaartje af want al na drie minuten draaide hij na een 

prima combinatie met Dorian Berisha goed weg van zijn tegenstander. Vanaf de achterlijn gaf hij een prima bal op Jornt Halma, die bij de tweede 

paal geheel vrijstaand makkelijk kon binnentikken. Buitenpost leek op rozen te zitten, en demonstreerde dat vervolgens ook in haar spel. QVC kreeg 

mogelijkheden. Maar was wederom slordig in de afwerking. In de 64e minuut kwamen de Stavorenaren verdiend op 3-1. Leo Pruis kopte een voorzet 

vanaf de rechterkant onhoudbaar binnen. Even sloeg de twijfel toe bij de ploeg van Harrie Dijkstra. Toen Alex van der Galiën  kort daarop na een 

scrimmage de bal hard en hoog in de touwen joeg was het over en uit voor QVC. Man of the match Ronnes Bloembergen scoorde vervolgens de 

mooiste treffer vanm de wedstrijd. Een voorzet vanaf de rechterkant werd op de rand van het zestienmetergebied in een halve draai meteen op de 

pantoffel genomen en via de onderkant lat sloeg de bal als een granaat binnen.5-1 In de slotminuten bekroonde Walter Bakker zijn goede optreden 

met de zesde treffer van Buitenpost deze middag. Met het gelijke spel vorige week tegen BCV en de overwinning van afgelopen zaterdag lijkt 

Buitenpost iets uit het dal gekropen.

- -Wykels Hallum ONT  4  1

ONT faalt tegen laagvlieger Wykels Hallum

HALLUM - Afgaande op het wedstrijdprogramma in de 2e klasse K lag voor ONT bij winst een toppositie in het verschiet. Maar ONT verloor met 4-1 

van nummer laatst Wykels Hallum en dat was een deceptie na de prima partij van vorige week tegen SDS.

ONT begon de partij met de wetenschap zes wedstrijden op rij ongeslagen te zijn. Dat zou zelfvertrouwen moeten geven, maar daar bleek zaterdag 

niets van. Als een stel tamme muizen liet ONT zich uiteindelijk opvreten door Wykels Hallum (bedankt Freddy). De misère voor ONT begon al na vijf 

minuten spelen. ONT doelman Jan Hilbrand van der Ploeg dook over een slap schot van Pieter Dijkstra. De Opeindenaren, flink gehandicapt door het 

ontbreken van een handvol basisspelers, gingen daarna uiteraard op zoek naar de gelijkmaker. Dat betekende wel countergevaar van de gastheren en 

daardoor waren Mike Reitsma en Karsten Hiemstra dicht bij een tweede doelpunt voor Wykels Hallum. Een kwartier voor rust eindigde een fraaie 

actie van Bertus Mientjes in een valpartij na een duidelijke overtreding. Scheids-rechter Folbert uit buurtdorp Ternaard weigerde de geheide penalty 

toe te kennen. ONT speelde daarna een fase acceptabel voetbal, de gelijkmaker wilde niet vallen. Marcel van Wijk stuitte op doelman Jan Harke 

Bremer en Wolter Jan Boonstra zag een prima kopbal op de doellijn gekeerd worden door de doelman.

De tweede helft was duidelijk niet aan ONT besteed. Wykeles Hallum breidde via Mike Rietsma na vier minuten de voorsprong uit na een ONT fout. 

ONT ging daarna nog meer voor de aanval, maar dat gebeurde op een manier die je zelfs bij de pupillen niet ziet. Het middenveld kwam niet uit de 

verf, aanvallers bleven verstoken van bruikbare ballen, passes over kleine afstand kwam niet aan. Freewheelend kon de nummer laatst de wedstrijd 

naar zich toe trekken. Siemen van der Woude tekende voor 3-0 en vlak voor tijd werd het ook nog 4-0. Jeroen van Wijk zorgde er met een punter 

voor dat de scheidsrechter toch nog een streepje onder ONT moest zetten. Overigens had het de uitslag nog veel hoger kunnen uitvallen. ONT 

doelman Jan Hilbrand van der Ploeg en zijn verdedigers voorkwamen dat. 

ONT liet een unieke kans liggen zich naar een tweede plaats te voetballen. De top vier verloor namelijk. Door het verlies zakte ONT naar de zesde 

plaats op de ranglijst. Het geeft maar weer aan hoe dicht de 2e klasse K ook dit seizoen weer bij elkaar zit. Volgende week stuit ONT op Buitenpost 

dat QVC met 6-1 naar huis stuurde.

Door: ONT
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T e g e n s t a n d e r  v o o r  d e  k o m e n d e  w e d s t r i j d

Oeverzwaluwen

Koudum

Ds.Tinholtstraat 5

8723 CW

De Sanddobbe

0514-522583

10 juli 1929

Plaats:

Adres:

Postkode:

Sportterrein:

Telefoonr:

Opgericht op:

Naam Comp Beker Oefen

Selectie 

Leeftijd LaatstGescoord **Bijnaam

Sipke   Bakker  26

Hans de Boer  19 23-10-2004

Erwin   Boersma  1 23 17-9-2005

Sander   Boersma  21 25-1-2003

Marius Pier  Brouwer  18

Boy   Bruno  24 14-5-2005

Roald   Haanstra  20

Ype   Haytema  36 25-3-2006

Mart  Huls  18

Gert   Melchers  24 1-4-2006

Marcel   Minkman  1 20 14-10-2006

Sierd de Ridder  24

Evert   Schreur  21 12-11-2005

Sieberen   Sipkema  1 23 21-10-2006

Gelke   Talsma  1  3 19 16-9-2006

Bart van der Veer  4  1 27 28-10-2006

Jan   Venema  27 13-11-2004

Roelof   Venema  33 4-12-2004

Leo   Wijnsma  2  2 29 16-9-2006

 23.8

** Laatst gescoorde doelpunt in een reguliere competitiewedstrijd
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Selectiespelers eigen club

LaatstGescoord **OefenBekerCompLeeftijdBijnaamNaam

6-12-2003 28Anne   Stenekes

Arjan  Posthumus

14-10-2006 1 4 23Dirk-Yde   Sjaarda

Erik  Haitsma

4-12-2004 29Feite de Haan

28-10-2006 1 35Floris   Hiemstra

Geert  Dijkstra

23-4-2005 32Harm   Stremler

4-11-2006 1 1 1 24Hendrik de Jong

8-4-2006 1 22Henk   Postma

Jaap  Toering

 22Jakob-Klaas   Haitsma

 28Jeroen   Brouwer

Johannes  Tichelman

 21Kees   Adema

11-9-2004 21Mark   Postma

 22Marten   Faber

 28Remco   Brouwer

30-9-2006 1 31Robert   Sybesma

30-9-2000 24Ruurd   Boorsma

6-5-2006 1 21Skelte   Anema

22-3-2003 22Tjeerd   Halbersma

4-11-2006 7 20Tsjalling   Sikma

9-9-2006 1 21Tsjipke Klaas   Okkema

** Laatst gescoorde doelpunt in een reguliere competitiewedstrijd

 24.9
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Gelijk 0
Verlies 3
Winst 3

Total: 6

O v e r z i c h t  o n d e r l i n g e  r e s u l t a t e n

Thuis en uit

Gelijk Verlies Winst

Thuis 

Gelijk Verlies Winst

Uit

O n d e r l i n g e  r e s u l t a t e n  t h u i s

SDS05-10-2002 Oeverzwaluwen  2  0- -

Harm Stremler

Robert Sybesma

SDS25-11-1995 Oeverzwaluwen  0  1- -

SDS20-04-1976 Oeverzwaluwen  4  0- -

O n d e r l i n g e  r e s u l t a t e n  u i t

Oeverzwaluwen  0- 1SDS-8-3-2003

Teake van der Veer

Oeverzwaluwen  1- 3SDS-11-5-1996

Oeverzwaluwen  2- 1SDS-8-3-1976
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C l u b h i s t o r i e  

SeizoenKlasse P W G V Pnt V T Klasse P Wd W G V PntWd V T

Oeverzwaluwen SDS

2005/20063A  1  14  4  4  45  28- 46 1E  12  22  1  3  18  6 22 - 15  62

2004/20053A  8  6  5  11  26  30- 23 2K  1  22  13  3  6  42 22 - 40  18

2003/20043A  2  16  3  3  49  23- 51 3B  1  22  17  1  4  52 22 - 57  26

2002/20033A  6  7  8  7  27  24- 29 3A  2  22  12  3  7  39 22 - 45  29

2001/20023A  7  7  6  9  37  44- 27 2K  10  22  4  7  11  19 22 - 28  48

2000/20013A  3  10  5  7  49  36- 35 2K  6  22  8  6  8  30 22 - 41  46

1999/20003A  6  8  4  10  43  35- 28 2K  8  22  7  7  8  28 22 - 36  40

1998/19993A  8  8  4  10  44  50- 28 2K  7  22  6  9  7  27 22 - 31  37

1997/19983A  2  11  6  5  46  27- 39 2K  6  22  8  5  9  29 22 - 38  48

1996/19972L  10  6  4  12  30  54- 22 2L  3  22  10  5  7  35 22 - 41  33
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R e s u l t a t e n  v a n  d e  t e g e n s t a n d e r  

4-11-2006  2  0Broekster Boys OeverzwaluwenComp - -
28-10-2006  1  0Oeverzwaluwen Be Quick DokkumComp - -
21-10-2006  1  3Oeverzwaluwen Blauw Wit '34Comp - -
14-10-2006  3  1Fean '58 't OeverzwaluwenComp - -
7-10-2006  4  0Heerenveense Boys OeverzwaluwenComp - -
23-9-2006  2  0ONT OeverzwaluwenComp - -
16-9-2006  2  1Oeverzwaluwen QVCComp - -
9-9-2006  2  2BCV OeverzwaluwenComp - -
2-9-2006  2  2Oeverzwaluwen BuitenpostComp - -
26-8-2006  4  1Mulier OeverzwaluwenBeker - -
22-8-2006  1  8CAB OeverzwaluwenBeker - -
19-8-2006  1  2Oeverzwaluwen Sint AnnaparochieBeker - -
13-5-2006  0  3TONEGO OeverzwaluwenComp - -
6-5-2006  2  1Oeverzwaluwen WorkumComp - -
22-4-2006  3  6Wolvega FC OeverzwaluwenComp - -
15-4-2006  1  2Balk OeverzwaluwenComp - -
11-4-2006  1  2Oeverzwaluwen NijlandComp - -
8-4-2006  3  1Oeverzwaluwen DWPComp - -
1-4-2006  1  2Joure SC OeverzwaluwenComp - -
18-3-2006  1  0Oeverzwaluwen BolswardiaComp - -
11-2-2006  2  1Delfstrahuizen OeverzwaluwenComp - -
10-12-2005  1  0Oeverzwaluwen SVM MarknesseComp - -
3-12-2005  0  0CVVO OeverzwaluwenComp - -
19-11-2005  3  1Oeverzwaluwen TONEGOComp - -
12-11-2005  3  3Workum OeverzwaluwenComp - -
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W e d s t r i j d v e r s l a g e n  t e g e n s t a n d e r

Marco IJzer: “Handhaven in het linkerrijtje en het liefst bovenin”

Knap herstel ’t Fean ’58 tegen hardwerkend Oeverzwaluwen

SURHUISTERVEEN – De zeperd vorige week in het winderige Leeuwarden spookte door de hoofden van menigeen die ’t Fean 

’58 een warm hart toedraagt. Als er dan iemand is die iets recht wil zetten moet je bij Albert Riemersma zijn. De spits van de 

blauwhemden viel vorige week tegen Blauw Wit ’34 in de beginfase uit met een vervelende blessure, baalde hiervan en werd de 

plaaggeest voor de gasten uit Koudum. Een afgemeten voorzet van Lammert van Houten na amper tien minuten spelen werd 

door Riemersma werelds afgerond en betekende het startsein voor een regelmatige 3-1 zege voor de mannen van oefenmeester 

Marco IJzer.

Het bijna ongelofelijke doelpunt van Albert Riemersma in de tiende minuut paste geheel bij een geweldig offensief van de 

thuisclub vanaf de aftrap. De gasten uit Koudum hadden nauwelijks antwoord op de uitstekende aanvallen van de thuisclub die 

vooral liepen via spelverdeler Ale Lanting. De twijfel hierna werd na een stief halfuurtje afgestraft door Marcel Minkman van de 

gasten. Zwak verdedigen betekende een verassende 1-1. Opletten geblazen dus met als gevolg amusementswaarde, kansen en 

prima voetbal. Topscoorder Lammert van Houten van de Feansters is al enige tijd zo scherp als een mes en rondde vijf minuten 

voor de theepauze een vloeiende aanval via aanvoerder Minno van der Werff enigszins gelukkig af langs de op het verkeerd 

staande been van Oeverzwaluwen-doelman Sierd de Ridder (2-1). De mooiste aanval van de dag even later had een beter lot 

verdiend. Een prachtige voorzet van Willem van Kammen, het overstapje van Lammert van Houten en de inzet van Minno van 

der Werff  belandde echter vlak langs de paal. 

Oeverzwaluwen dat met vijf invallers speelde probeerde na de pauze met veel inzet een ommekeer te forceren, maar werd al 

snel op een onoverkomelijke achterstand gezet. Een hoekschop van Ale Lanting werd door Albert Riemersma knap verlengd en 

Minno van der Werff zorgde beheerst voor een verdiende 3-1 voorsprong. Oeverzwaluwen probeerde hierna counterend nog voor 

een wending te zorgen, maar mocht van geluk spreken dat invaller Hendrik de Haan ronduit pech had met uitstekende inzetten. 

Oefenmeester Marco IJzer blijft met zijn manschappen meedoen bovenin, maar een eerste periodetitel zit er normaal gesproken 

niet meer in. Volgende week wacht Zwaagwesteinde in het bekertoernooi.

Fean '58 't  1- 3Oeverzwaluwen-

Door: Fean '58 't

14-10-2006

ONT naar zwaar bevochten 2-0 zege op Oeverzwaluwen

OPEINDE – ONT deed zaterdag goede zaken door met 2-0 te winnen van Oeverzwaluwen uit Koudum. Het puntenaantal werd 

verdubbeld en met zes punten uit vier wedstrijden vinden we ONT op de vierde plaats van de ranglijst terug. Smetje op de 

wedstrijd waren twee rode kaarten, keurig verdeeld over beide teams.

In Oeverzwaluwen vond ONT een tegenstander die het balbezit graag aan de tegenstander laat, om zelf met snelle uitbraken 

gevaar te stichten. ONT trainer Wieger Sinnema wil graag aanvallend spelen en zo zag het publiek in de eerste helft twee totaal 

verschillende spelstijlen. 

De eerste échte kans was voor ONT. Gert Jan Tolsma kopte uit een voorzet van Popke Jansma, de bal over het doel. 

Oeverzwaluwen was gevaarlijk met een indraaiende corner van Bart van der Veer die door ONT doelman Jan-Hilbrand van der 

Ploeg werd gepareerd. De voorsprong voor ONT stond na 24 minuten op de klokken. Tolsma passte precies op tijd op Sietse 

Jansma die de vrije ruimte inliep. Jansma passeerde de doelman en tekende de 1-0 aan. Twee minuten leek het 1-1 te worden. 

ONT verdediger Sjoerd Riemersma kreeg de bal verkeerd op het hoofd, via de binnenkant van de paal ging de bal weer uit het 

doel. Even daarna was er nog een schietkans voor Sieberen Sipkema, zijn schot ging naast het ONT doel. 

De tweede helft gaf een ander spelbeeld. Oeverzwaluwen speelde meer naar voren en ONT had moeite om in balbezit te komen 

en daarna ook een tijdje te blijven. Na vier minuten leek de gelijkmaker er al te komen. Evert Schreur bracht de bal voor het doel, 

de twee medespelers van Schreur zagen de bal voor zich langs gaan. De druk van de bezoekers hield aan en Sjoerd Mulder 

moest na een kwartier nog een bal van de lijn halen. Twee minuten later viel de eerste rode kaart van de wedstrijd. Leo Wijnsma 

pakte zijn tweede geel en mocht van de uitstekende leidende scheidsrechter Higler uit Hoogland inrukken. Oeverzwaluwen ging 

achterin één op één spelen, voor ONT zou dat voor de voorwaartsen wat meer ruimte op moeten leveren. Het bleef bij een 

veronderstelling, Oeverzwaluwen bleef druk houden en ONT kwam niet aan voetballen toe. Er moest vooral worden verdedigd en 

dat deden de ONT’ers manmoedig. Zonder anderen te kort te doen verdienen doelman Jan-Hilbrand van der Ploeg en 

rechterverdediger Johan Hiemstra in dat verband een pluim. Beide speelden een uitmuntende wedstrijd. Maar ook zij moesten 

toezien dat er nog wel kansen waren voor Oeverzwaluwen. Schreur kwam oog in oog met Van der Ploeg die dus baas bleef en 

Van der Veer poeierde de bal over het ONT doel. Drie minuten voor tijd was er de voor ONT bevrijdende voorsprong. Mario 

Dekker stuurde Tolsma de vrije ruimte in, de voorzet van de ONT aanvaller werd door invaller Wolter-Jan Boonstra achter het 

standbeen langs in het doel gewerkt.

De wedstrijd leek gespeeld maar kreeg voor ONT toch nog een vervelend slot. Bij een vrije trap voor Oeverzwaluwen was er 

getrek en geduw in de muur. Een speler van Oeverzwaluwen wilde daarbij controleren of ONT’s aanvoerder Sietse Jansma wel 

écht een man was. Jansma stelde dat niet op prijs en trapte de tegenstander. Dát vergrijp ontging de scheidsrechter niet waarna 

rood volgde. 

In de resterende minuten gebeurde er verder niets meer zodat ONT drie punten op het conto mocht bijschrijven.

ONT  0- 2Oeverzwaluwen-

Door: ONT

23-9-2006
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In de resterende minuten gebeurde er verder niets meer zodat ONT drie punten op het conto mocht bijschrijven.

Buitenpost verliest twee punten in Koudum

Met gemengde gevoelens zullen de beide trainers het 2-2 gelijke spel in Koudum hebben geaccepteerd. Trainer Schuurman van 

Oeverzwaluwen omdat zijn ploeg een 2-0 voorsprong uit handen gaf en Harry Dijkstra trainer van Buitenpost omdat zijn ploeg 

met name in de tweede helft voetballend duidelijk de bovenliggende partij was.

Beide ploegen begonnen afwachtend en het was Oeverzwaluwen wat een licht veldvoordeel opbouwde. De Koudumers waren 

feller en agressiever in de duels en gunden de Buitenposters geen enkele ruimte. Fysiek, zonder onsportief te zijn, moesten de 

Buitenposters in hun opponent ook de meerdere erkennen. Het eerste kwartier kenmerkte zich door vier blessurebehandelingen 

zonder dat zich voor de doelen echt grote mogelijkheden voordeden. 

Een hard en hoog schot op doel in de 19e minuut werd goed door de Buitenpost doelman verwerkt.

In de 23e minuut kwamen de Koudumers op voorsprong. Een hoekschop bereikte de volledig vrijstaande Bart van der Veer die 

de bal ineens op zijn pantoffel nam. De bal zeilde met een boog over de kansloze Johannes van der Meer die hiermee zijn eerste 

tegendoelpunt in het nieuwe seizoen incasseerde. 1-0. Buitenpost kwam uit haar schulp en probeerde druk te zetten op het 

Koudumer doel. Oeverzwaluwen trok zich wat terug, maar counterde een aantal malen messcherp. Dorian Berisha kreeg in de 

35e minuut de mogelijkheid om zijn ploeg op gelijke hoogte te brengen maar hij faalde. In de 41e minuut leek Walter Bakker 

voor de gelijkmaker te tekenen, maar zijn inzet belandde via een verdediger op de paal. Doelman Sierde Ridder redde 

vervolgens nog eens op een schot van Erik Rispens.

In de tweede helft kreeg Oeverzwaluwen na een blunder in de Buitenpost defensie via Gelke Talsma direct de mogelijkheid om 

de stand naar 2-0 te tillen. Doelman van der Meer voorkwam dit met een prima reflex. Vier minuten later was het wel raak. 

Wederom een grove dekkingsfout gaf Leo Wijnsma de mogelijkheid in alle rust aan te nemen en te schieten. Hij faalde niet en 

tekende de 2-0 aan.

Vanaf dat moment was het alles Buitenpost wat de klok sloeg en de mogelijkheden op een tegendoelpunt regen zich aaneen. De 

2-1 kwam vervolgens in de 64e minuut tot stand nadat Walter Bakker al een prima mogelijkheid had laten liggen. Een als 

voorzet bedoeld schot van Alex van der Galiën op de ingevallen Christiaan Rispens waaide er via de binnenkant van de paal in. 

Buitenpost wilde meer en schroefde de druk op. Scheidsrechter Hubers uit Zwaag ging in de 68e minuut nadrukkelijk in de fout 

door Buitenpost geen strafschop toe te kennen. De doorgebroken Walter Bakker werd beetgepakt en aangetikt in het 

zestienmetergebied. De leidsman wuifde dit echter om onbegrijpelijke redenen weg.

In de 85e minuut kreeg Buitenpost dan de meer dan verdiende gelijkmaker. Een vrije trap van Peter Miedema bereikte Ronnes 

Bloembergen die de bal fraai achterwaarts binnenkopte. 2-2.

In het restant van de wedstrijd kregen beide ploegen nog enkele mogelijkheden op de volle buit, maar in de 2-2 stand kwam 

geen verandering meer.

Oeverzwaluwen  2- 2Buitenpost-

Door: Buitenpost

2-9-2006
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T r a i n e r v a c a t u r e s  i n  d e  r e g i o

VVT

Enthousiaste Hoofdtrainer

VVT Twijzelerheide uitkomend in de 4e klasse B zaterdag zoekt voor het trainen van de 1e 

selectie op dins- en donderdagavond en begeleiding op zaterdagen.

Van de trainer wordt verwacht dat hij zijn werk verricht aan de hand van het beleidsplan van de 

club.

Reacties  zien we graag voor 1 december a.s. gericht aan de secretaris via email adres: 

kl.dijkstra@chello.nl

V en V '68

HOOFDTRAINER VOOR A-SELECTIE

Wij zoeken een ambitieuze en enthousiaste trainer die aantoonbare ervaring heeft in het trainen 

en coachen van een jonge spelersgroep en in het bezit is van de juiste papieren.

Trainingsavonden van de A-selectie zijn op de dinsdag- en donderdagavond.

Bezit je de in deze advertentie genoemde eigenschappen en kan je goed motiveren waarom je 

hoofdtrainer of trainer bij ons wilt worden, richt dan je sollicitatie vóór 15 november aan: 

Bestuur VenV’68, p/a  Skeanpaad 4, 9263 RR, Garyp of per mail naar: info@venv68.nl

Voor meer informatie kunt je telefonisch contact opnemen met H.vd Leest, tel.0511-522022 of 

bij Harmen Bosma, tel. 0511-539378 of kijk op de website: www.venv68.nl

V en V '68

TRAINER VOOR B-SELECTIE

Voor de B-selectie zijn we op zoek naar een trainer die goed kan omgaan met een mix van 

jonge en oudere spelers. 

De B-selectie traint voorlopig alleen op dinsdagavond.

Bezit je de in deze advertentie genoemde eigenschappen en kan je goed motiveren waarom je 

hoofdtrainer of trainer bij ons wilt worden, richt dan je sollicitatie vóór 15 november aan: 

Bestuur VenV’68, p/a  Skeanpaad 4, 9263 RR, Garyp of per mail naar: info@venv68.nl

Voor meer informatie kunt je telefonisch contact opnemen met H.vd Leest, tel.0511-522022 of 

bij Harmen Bosma, tel. 0511-539378 of kijk op de website: www.venv68.nl

TONEGO

TRAINER 1e ELFTAL
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Wij zijn voor het seizoen 2007 / 2008 op zoek naar een ervaren en enthousiaste hoofdtrainer 

die de uitdaging aan wil gaan bij onze levendige en gezellige dorpsclub. Bij voorkeur een 

reisafstand binnen 30 km van Luttelgeest.

Heeft u belangstelling dan kunt u uw sollicitatie richten aan onze secretaris Frans Gielleit. 

Kalenbergerweg 14, 8315 PG Luttelgeest. Telefoon 0527 – 202344. Gielleit1@zonnet.nl

Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk voor 25 november te reageren.

Heeft u ook een vacature? Meld deze dan aan via www.voetbalnederland. Voor 25 euro plaatsen we hem op onze 

site en sturen we hem per email en nieuwsbrief naar de ingeschreven trainers

Redactioneel

De gegevens in dit weekjournaal zijn verzameld middels het netwerk van verslaggevers van de website www.voetbalnederland.nl. 

Mocht u onvolledigheden constateren dan kunt u in eerste instantie uw clubverslaggever aanspreken. Heeft uw club nog geen 

clubverslaggever dan kunt u deze aanmelden door een email te sturen naar:

redactie@voetbalnederland.nl

Ook algemene zaken met betrekking tot dit weekjournaal kunnen op dit emailadres gemeld worden.

De clubverslaggevers mogen geen auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken voor het maken van verslagen op 

www.voetbalnederland.nl. Mocht u dit wel constateren, mail dit dan ook op bovenstaand email-adres.
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